Nr. 7 juli/august 2011
Kalenderen
August
15. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.
19.30
15. Deadline for S-Posten
17. Børnepolitisk gruppe Herstedøster
skole kl. 19.00
23. S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30
27. Foreningernes dag, Albertslund
centrum 11-15
28. Byen ruller—cykeltur gennem Albertslund ( se nærmere s. 15)

Redaktionen og bestyrelsen
ønsker alle vore medlemmer
og deres familier
en rigtig god og forhåbentlig
varm og tør
sommer.

32. årgang
Vil du have indflydelse og
viden, må du møde op.
17. august er der møde for alle
medlemmer, hvor fremtidens
skole skal diskuteres.
7. september er der medlemsmøde om det kommende budget
Borgmesteren ønsker dialog
og input fra dig.
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Korrektur: Henrik Hess
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Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet
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/

 På grund af at være fyldt 60 år
2011
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Mogens Lykketofts Grundlovstale
Mogens Lykketofts grundlovstale 5.juni 2011 på Højrupgård i
Vallensbæk
På grundlovsdagen fejrer vi hele udviklingen af vort samfund
siden den første fri forfatning i
1849. Og med meget god
grund.

samfundets investering i uddannelse, børnepasning, ældreomsorg og sygehuse var aldeles skelsættende.
Min generation har derfor fået
mange flere valgmuligheder og
meget større velstand end
dem, der var før os.
Vi ved, at vi kun fik både friheden og velfærden, fordi der var
et stærkt fællesskab og social
tryghed for den enkelte.
Det er den forståelse, vi skal
fastholde og udvikle
Min egen grundlov for den politiske indsats har fire hovedpunkter:

Men som socialdemokrater fejrer vi ikke mindst det velfærdssamfund – dén Danske Model –
som vi selv har været den drivende kraft i at udvikle.
Den Danske Model har skabt
enestående fremgang i velstand
og fordelt velstanden mere rimeligt end nogensinde før.
Kvindernes udvandring til arbejdsmarkedet, kampen for ligestilling og det vældige løft i

For det første:
Oplysning, alsidighed og tolerance er noget, der skal
kæmpes for
Det danske folkestyre er skabt
af partier, der kunne samarbejde og spillede sammen med
stærke folkelige organisationer.
De, der slog tonen an, insisterede på respekt. De undgik at
sværte mennesker med andre
synspunkter eller af anden oprindelse end dem selv. De talte
ikke ned til menneskers fordomme, men op til deres forhåbninger.
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Men nu ved vi, at respekt og
tolerance er ikke en given størrelse.
Dansk Folkeparti har de sidste
ti år dirigeret den borgerlige
regering til en dagsorden præget af fordomme, intolerance
og snæversynet nationalisme.
Tiden er til modangreb. Vi, der
har brugt et liv på at bygge
Den Danske Model op, må i ord
og gerning gå op imod denne
udvikling.
Det gælder, hvad enten de, der
præker fordomme og intolerance, er muslimer eller kristne, og
hvad enten de kommer fra det
yderste venstre eller højre.
Mennesker, der enøjet tror på
en eneste sandhed, som de
måske påstår at have fået direkte fra deres gud, er farlige
for deres omgivelser og for demokratiet, hvad enten de er
præsident i Iran eller præster
fra Dansk Folkeparti.
Det er misforstået tolerance at
acceptere intolerance, uanset
om den har karakter af religiøs
fanatisme, racisme, kvindeundertrykkelse eller f.eks. voldelig
børneopdragelse.
Forsvaret for tankernes frihed,
kønnenes ligestilling, - for de
små og svage mod de store og
stærke er vitalt for vores demokrati.
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Ægte, oplyst folkestyre forudsætter at alle anskuelser kan
komme til udtryk på lige vilkår.
Ægte frihed er at give plads for
de skæve, sjove, nytænkende
og udfordrende, - og at lytte til
folk med spændende og særlig
indsigt, så der kan blive kvalitet
i den enkeltes frie valg.
Men dét er ikke muligheder, der
værnes om overalt i nutidens
Europa. Se til Berlusconis Italien. Multimilliardæren på statsministerposten vandt magten,
fordi han med korrupte politiske venners hjælp fik opkøbt
alle private TV-kanaler. Og siden har han ensrettet også de
statslige stationer.
Vi er heldigvis et andet sted. Er
vi ikke? Jo – og så alligevel
Også her hos os de store penges magt blevet mere dominerende i det politiske system.
Deres interesser er de sidste ti
år blevet værnet med uligt meget mere omhu end de svage
og udsattes. Hvordan skal man
ellers forstå daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt
Bendtsens skatteprivilegier på
hundreder af milliarder til
Mærsk og de andre, der henter
olie og gas op af Nordsøen?
Hvordan skal man ellers forklare at den senere erhvervsminister Lene Espersen lod bankerne slippe så billigt fra at blive
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reddet af staten, da de havde
rodet os ud i finanskrisen?
Også hos os er der borgerlige
frontkæmpere, der systematisk
har søgt at ensrette, udrense
og censurere i Danmarks Radio.
Og regeringen vil privatisere
TV2 med risiko for mindre alsidighed og mindre public service, hvis kanalen sælges til
ensrettede mediemaskiner som
Murdochs eller Berlusconis.
Det var det første- om alsidighed og tolerance
Det andet punkt i min
grundlov er:
Frihed og fællesskab er hinandens forudsætninger
Det er grundlæggende forkert –
som de borgerlige gør – at definere frihed og fællesskab som
hinandens modsætninger. Ægte
frihed trives ikke, hvis markedet og private pengepung skal
være alene om at bestemme,
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hvad det enkelte menneske får
mulighed for. Den enkelte har
først frihed til at udfolde sine
individuelle evner og anlæg,
når hun eller han er fri af armod og har en grundlæggende
social tryghed.
Man har jo ikke frihed til et
godt liv, hvis det er forældrenes dårlige økonomi, der begrænser, hvor meget uddannelse man kan få --eller hvis
børnenes dårlige økonomi bestemmer, at man som gammel
ikke kan få ordentlig pleje.
Arbejdsløshed skaber ulighed
og utryghed. Arbejdsløshed betyder fiasko for alt det, der skal
få fremtiden til at hænge sammen: Unge, der ikke får lov at
bruge deres talenter og uddannelse. Ældre, skubbes ud - indvandrere kommer ikke ind der skabes ikke plads til handicappede.
Derfor skal vi her og nu gør alt
hvad vi kan for at bekæmpe
arbejdsløsheden. Derfor skal vi
satse meget mere på uddannelse, så alle unge får kompetencer og så alle, der undervejs
i arbejdslivet skal skifte bane
får chancen for at tilegne sig
nye kompetencer. Derfor skal
vi her og nu investere mere i
forskning og moderne infrastruktur.
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Netop fordi et stærkt velfærdssamfund er forudsætningen for,
at der er frihed for alle – ikke
kun for dem, der blev født i gode kår - er det så skammeligt
og uanstændigt, at regeringen
og DF med starthjælp, 450 timers regel og kontanthjælpsloft
driver nogle af de allermest
sårbare mennesker ud i ekstra
dybt armod og afsporer deres
børns chancer fra starten.
Et samfund opnår den største
sum af frihed ved appel til
menneskers sociale sindelag i
stedet for til deres personlige
grådighed.
Grådighedens evangelium har
de seneste ti år i stor stil slået
takten an verden rundt - også i
Danmark. Det fælles er blevet
lagt for had, blevet forsømt og
fortrængt. Nu er boblerne bristet. Aktiekurser og ejendomspriser er gået i bund. Millioner
er blevet arbejdsløse og endnu
mange flere trues på deres job.
Derfor skriger tiden på mere
fælles og mindre privat. På
mindre ulighed og mere solidaritet.
Men regeringen og Dansk Folkeparti har uddelt halve millioner i lavere skat til dé bankdirektører, der for tre år siden
kørte økonomien ud over
skrænten. Alle os, der kunne
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klare os uden, har fået pæne
store skattelettelser, mens lejeren, den lavtlønnede, den arbejdsløse og pensionisten får
en lang næse og de allerfattigste får et brutalt spark over
skinnebenet.
De penge, der med så rund
hånd er uddelt til de velbjærgede, kommer til at mangle til dé
investeringer i energibesparelser, alternativ energi, sygehuse, skoler, veje og jernbaner,
der mest effektivt og mest
præcist kan forhindre en alt for
stor arbejdsløshed - og som
skal til for at sikre en bæredygtig fremtid.
Pengene til skattelettelser kommer også til at mangle, når vi i
de kommende år skal skaffe de
nødvendige flere varme hænder
og gode hjerner i sundhedsvæsen, ældreomsorg, børnepasning og uddannelse, lavere sociale ydelser.
Derfor skubber VKO’s ufinansierede skattelettelser os endnu
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mere retning af private løsninger. Private sygehuse. Private
sundhedsforsikringer. Private
arbejdsløshedsforsikringer i stedet for den forringede fælles
dagpengeordning. Private efterlønsforsikringer til erstatning af
den solidariske efterløn, som et
borgerligt flertal nu forsøger at
kvæle!
Alt dette betyder færre muligheder for dem, der kun tjener
lidt og har stor risiko for sygdom og arbejdsløshed. Det er
folk med høj løn og lille risiko,
der scorer kassen og i det hele
taget drager fordel, når den sociale forsikring bliver privatiseret.
Derfor har vi en helt afgørende
opgave med at genopbygge den
folkelige støtte til fællesskabet,
forståelse for at det koster, og
for at alle skal betale efter reglerne og deres reelle evne.
For det tredje: Kamp mod
magtens arrogance
Anders Fogh Rasmussen holdt
for 10 år siden en grundlovstale
med uhyrlige påstande om kollektivt socialdemokratisk misbrug af embedsmænd, om
kammerateri, magtens arrogance, vennetjenester og sammenspisthed, der fører til misbrug
af penge, sløseri og elendig administration.
Det var løgn fra ende til anden.
Vi havde ingen skandaler i de

Side 7
politiske valgtes kreds. Vi valgte ikke de nærmeste politiske
venner til gode bestyrelseshverv. Vi ansatte ikke en hærskare af spindoktorer for skatteydernes penge for at strømline medierne med regeringens
synspunkter. Sådan som den
nuværende regering systematisk gør og har gjort det siden
2001.
Det er ikke Socialdemokraterne, men Venstre, der har fostret en Klaus Riskjær, som
blev sat i fængsel for bedrageri.
Det er ikke Socialdemokraterne, men Venstre, der har fostret, fremelsket og rost en anden svindler som et storslået
eksempel til efterfølgelse: Peter Brixtoftes Farum blev jo
fremført som beviset for, at
man kan få både mere, bedre og billigere service, bare
man er kreativ og åbner for
privat foretagsomhed.
Nu er der for længst blevet
dømt fup og svindel og det er
taxeret til en årrække bag
tremmer.
For Farums borgere betød det
mindre velfærd og meget højere skat. For der findes ikke mirakelkure, hvor man betaler
mindre og får mere. Det ved de
i Farum. Og det vil alle vi andre
også få at mærke i den nær-
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meste fremtid.
Jeg tror på, at danskerne er
ved at være udmattede af de
borgerlige udskejelser og illusionsnumre. De ved godt, at Peter Brixtoftes gamle ven og beundrer Lars Løkke Rasmussen
er arkitekten for den golde og
usympatiske blokpolitik med
Dansk Folkeparti. Det er ham,
der har forgyldt privathospitalerne, og som har ansvaret for
opsplitningen af vort sundhedsvæsen. Det er ham, der gennemtrumfede en kommunalreform, der lægger det lokale
selvstyre i spændetrøje. Og det
er ham, der insisterede på en
skattereform, der forgylder de
rige, og på at forringe dagpenge og efterløn.
For det fjerde: Kampen for
demokrati og velfærd er global
For ti år siden kunne vi være
stolte over, at Danmark var
kendt verden over for udsyn,
storsind og frisind. Vi var i front
med udviklingsbistand og miljøindsats. Dét var aktivistisk
udenrigspolitik.
Dét, Anders Fogh kaldte aktivisme, var katastrofal og krigerisk
følgagtighed til Irak i forhold til
den måske mest stupide præsident i USA’s historie. Og trods
alle fine ord om menneskeret,
hjælp til Afrika og indsats for
miljøet, så har vi skåret ned på
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Danmarks reelle indsats hele
vejen rundt
Jeg håber, at den dag snart
kommer, hvor vi med stolthed
kan fremhæve at Danmark igen
med høj profil kæmper imod, at
det alene er markedskræfter og
magtinteresser, der behersker
verdensscenen og fastlåser rystende uligheder og blodige
konflikter.
For man kan ikke få en verden til at hænge sammen,
hvor de ti rigeste mænd tjener mere end de 4o fattigste
nationer.
Globaliseringen - forstået som
uhæmmet markedsgørelse til
fordel for multinationale selskaber - er ramt i hjertekulen af
finanskrisen.
Men den skabte heller ikke før
finanskrisen bedre kår for de
dårligst stillede par milliarder
mennesker på kloden.
En bedre fremtid forudsætter
en stærkere politisk ledelse i
det internationale samfund. Også dér er der brug for anden
balance mellem stat og kapital,
mellem samfund og marked.
Vi skal arbejde med energi og
kreativitet for en mere solidarisk global orden, der er forankret i gensidigt forpligtende internationalt samarbejde om
udvikling og konfliktløsning.
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Om fælles indsats for at forhindre klimakatastrofen og sikre
klodens langsigtede overlevelse. Om ægte nedrustning og
aftaler om at sikre destruktion
og forhindre spredning af masseødelæggelsesvåben.
Vi er i EU en del af et samarbejde mellem demokratiske nationer. Danmark har i EU langt
større medbestemmelse end
vor ringe størrelse og antal
skulle berettige os til. Vi har
oven i købet direkte medbestemmelse over for de store
naboer, der tidligere dikterede
os deres vilje. Kort sagt: Europa/EU er ikke problemet. Tvært
imod. Det er det afgørende bidrag til en løsning på alt det,
mange med rette er bekymrede
for i den globale udvikling. Den
vigtigste beskyttelsesvold for
vores folkestyre og vores velfærd er ikke et nyt Dannevirke
ved Kruså, men Europa i fællesskab. Derfor skal vi deltage.
Og det helst uden forbehold.
Den ungdom, der springer ud
som studenter om få uger, har
Europa som base og hele verden som deres østers. De er
ikke bange for det fremmede
og de fremmede, De har brudt
koden til den nye tid.
Jeg er sikker på, at de alligevel
nok skal fastholde deres danske
særpræg. Men det vil være et
særpræg, der er udadvendt,
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nysgerrigt, fremsynet og fuldt
af selvtillid. Som med kraft,
styrke og overbevisning kan
bidrage til en bedre verden –
hjemmefra og fra hjertet.
Min korte konklusion er, at ægte frihed ikke trives, hvis de rå
markedskræfter og de største
private pengepunge skal være
alene om at bestemme. Et
samfund opnår den største
sum af frihed ved at tale til
menneskers sociale sindelag og
troen på fællesskab.
Det er denne holdning, vi skal
samle opbakning til, så også
vore børnebørn kan få lov leve
i et Danmark med frihed, velfærd og respekt, der omfatter
alle.
Det er med denne holdning vi
skal gå ud og vinde flertallet
for en helt ny regering og en
helt ny politik.
God grundlovsdag.
Godt folketingsvalg.

Sophie Hæstorp Andersen taler
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Fra formandinden
Grundlovsdagen.
Dagen begyndte super med at mødes ved FØTEX. Vi cyklede sammen til Højrupgård i Vallensbæk. Flere var ankommet og adskillige
kom til senere. Solen skinnede og musikken spillede. Fængselskoret
var helt fantastisk, en oplevelse alle bør give sig selv. God mad,
kolde fadøl, masser af kaffe/småkager og mange præmier i boden.
Super taler. En helt igennem god dag med snak på tværs af alle
partiforeninger. I år med besøg fra Brøndby partiforening, som måske skal være medarrangører fra næste år sammen med Albertslund, Ishøj, Høje Tåstrup og Vallensbæk.

En fortælling fra det virkelige liv.
På Rød lørdag i Albertslund centrum mødte jeg en socialdemokrat,
som er født socialdemokrat. Hun fortalte at hun har været socialdemokrat i mere end 80 år. I hendes hjem engang til et folketingsvalg, var der en i hjemmet der sagde at nu skulle de jo alle huske
at stemme på socialdemokraterne. Hendes far slog hårdt i bordet
og sagde meget bestemt. "I vores hjem stemmer vi sateme ikke på
socialdemokraterne....her stemmer vi på STAUNING".

Vil du hjælpe Mogens Lykketoft i valgkampen?
Send en mail til majbritt.brander@skolekom.dk eller et opkald til
42292620.

Den dag Løkke vælger at fortælle,
hvornår han vil have valg:
Alle der kan mødes ved Albertslund station
kl. 16, hvor vi vil dele flyers ud med Mogens
Lykketoft.
Kl. 19 møder alle aktive op i 3F Pileallé i
Tåstrup.

Kom og deltag,
vi mangler flere på holdet.

S‐posten
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Torvedag i
centeret
d. 14. maj
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Det rykker godt nok i en gammel tolder
Af Jette Kammer Jensen
Engang i det forrige årtusinde
blev jeg uddannet til toldassistent, og trådte ind en etat
med en meget lang historie bag
sig.
Da Danmark i 1972 meldte sig
ind i EF – efter i nogle år at have smøget sig uden om via
medlemskab af EFTA – så
smuttede jeg fra etaten, for jeg
kunne godt se, at det tolderliv,
jeg holdt af, lakkede mod enden, grænsebommene ville forsvinde.

Men hvordan er det lige nu med
arbejdskraftens fri bevægelighed?
Og hvad
aftalen?

med

Schengen-

Vi vil bekæmpe menneskehandel, narkotika og østeuropæiske
bander – lyder det kækt fra Regeringen, selvom de, der har
forstand på slige ting, siger, at
det ikke er den bedste måde at
gøre det på – men det var Pia
Kjærsgaards pris, og vanen tro,
betaler Regeringen altid disse
priser.

Måske jeg skulle have holdt
ved!
Det er de mest mærkværdige,
der kan besluttes under finanspolitiske forhandlinger, og denne gang blev det så grænsekontrol.
98 nye toldere skal ansættes,
40 skal være ved den dansktyske grænse og 10 ved grænsen til Sverige. Jo… det går
fremad for min gamle etat.

Set fra Sidelinien er ikke med denne gang, da jeg arbejdsmæssigt ikke kunne side på den sidelinie.
JKJ
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Voldsom stigning i den langvarige fattigdom
Af
Chefanalytiker
Jonas
Schytz Juul, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Antallet af fattige er vokset
over en længere årrække. Ser
man udelukkende på personer,
der har været fattige i mindst 3
år i træk, er denne gruppe ligeledes steget meget. Fraregner
man studerende er antallet af
langvarigt fattige nu på 56.100
personer, hvilket er en stigning
på 62 % siden 2002.
Fattigdommen i Danmark har
igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste
tal viser, at denne tendens fortsætter.
Det er bekymrende nok i sig
selv, at antallet af fattige fortsætter med at sige. En gruppe
af de fattige, som kræver særlig
opmærksomhed, er de fattige,
som i flere år i træk hænger
fast i fattigdommen.
Analyser fra bl.a. Vismændene
har således vist, at desto flere
år, man hænger fast ti fattigdom, desto sværere er det at
komme ud af fattigdommen.

Stigningen i fattigdommen har
haft afsmittende virkning på
den langvarige fattigdom, som
også er steget meget. Samlet
set er der nu over 90.000 personer, der har været fattige i
mindst 3 år i træk, og fraregnes familier, hvor blot en af
forsørgerne er studerende, så
er over 55.000 personer i den
gruppe.
Samlet set er antallet af langvarigt fattige steget med over
30.000 personer siden 2002,
hvilket svarer til en vækst på
52 %. Fraregnes familier, hvor
en af forsørgeren er studerende, så er antallet af langvarigt
fattige steget med 21.000 personer svarende til en vækst på
62 % siden 2002.
Vi skal have en ny Regering
NU, det er uacceptabelt, at fattigdommen er steget siden
2002.
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Ud med Pind—ind med Wind
Regeringen og dens støtteparti
– Dansk Folkeparti – er rigtigt
på hælene, når de vælger at
angribe Marlene Wind som person – men ikke forholder sig til
hendes budskab.
Gloserne der ryger ud af munden på Søren Pind og Pia
Kjærsgaard må få Emma Gad
til at vende sig i sin grav.
Men hvad handler det så om?
Ja forenklet sagt om 2 ting:
Kritiserer man Regeringen og
støttepartiet, så går man på
personen
Det gælder om, at undgå en
debat om sagen
Det har nu fået Marlene Wind til
at holde en mediepause efter
drøftelse med sin chef.
Det er helt utroligt: de blå har
sagt og skrevet stolpe op og
stolpe ned om ytringsfriheden,
som er ukrænkelig – men det
er den altså kun, hvis man er
enig med den blå blok. Til gengæld er ytringsfriheden helt
ukrænkelig, hvis man eks. skriver eller taler om etniske minoriteter.

Det er dybt betænkeligt for demokratiet, hvis politikere ikke
tåler uenighed, men vælger karaktermordsmodellen på personer, der mener noget andet.
Men det er endnu mere betænkelig, hvis det fører til, at Marlene Wind efter drøftelse med
sin chef, vælger at undlade at
ytre sig. Så kaldes det altså
censur.
Grundloven er lysende klar:
§
7
7
Enhver er berettiget til på tryk,
i skrift og tale at offentliggøre
sine tanker, dog under ansvar
for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler
kan ingensinde på ny indføres.
Men når man har siddet så længe på magten, som Regeringen
og Dansk Folkeparti har, så bliver man magtfuldkommen, og
Grundlovens ord bliver væk.
Marlene Winds chef har næppe
læst Grundlovens § 77 – herunder ikke mindst andre forebyggende forholdsregler.
JKJ
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HUSK-HUSK-HUSK
Byen ruller – gang i Albertslund
28. august 2011
Den 28. august 2011 ruller byen som bekendt. SUSA er ved at lægge sidste hånd på arrangementet, og vi vil gerne bede dig om at
sprede budskabet i din omgangskreds.
Og så vil vi meget gerne se dig til en cykeltur gennem vor dejlige
kommune!
Vores mål er, at vi kommer ud og røre os, at vi er sammen, og at vi
lærer mere af vores by at kende. Vi starter kl. 11 ved stadion, kom
gerne før! Du kan vælge en kort rute, der fører dig over Vikinglandsbyen til Herstedhøje, eller en længere rute, der fører dig igennem det meste af byen. Undervejs gør vi nogle spændende stop og
lader vore politikere fortælle os om nye initiativer i byen:
Jens Mikkelsen åbner op for daginstitutionen Ved Vejen, viser
rundt og fortæller den ”den lange historie”, der ligger bag tilblivelsen af de 3 nye institutioner, og hvordan en inspirationstur med
kommunalbestyrelsen gjorde at vi endte med en bygning i 2 plan
og passivhus.
Steen Christiansen fortæller om udviklingen i syd, om, hvordan
en hel bydel renoveres og gøres tidssvarende.
Lars Toft Simonsen står ved Vikinglandsbyen og fortæller om Albertslund som kulturens by, om bredden i byens tilbud. Samtidig
åbner Jørgen op for Vikinglandsbyen.
Cykelturen slutter ved Herstedhøje, hvor vi byder på pølse og brød,
mens Steen Christiansen fortæller mere om Albertslund som børnenes by, som en sund by og som en rummelig by.
Vi håber, at rigtig mange kan komme og være med! Du kan allerede nu tilmelde dig hos Hans Erik pr. mail hans@zab.dk eller telefon
4364 0607. Pris 20 kroner for voksne og 5 kroner for børn under 15
år. Betaling på dagen. Tilmelding senest den 27. august 2011. Medbring egen cykel.
Vel mødt, SUSA-gruppen og Claus Heje
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Dør til dør i juni
Igen med stor succes dør til dør i Albertslund. Denne gang var det Herstedlund der fik besøg. Tak til Mogens,
Dogan, Jean, Karin, Flemming og Andreas for i god iver at nå hele Herstedlund.

Kom d. 27. august
27. august er det

Foreningernes dag i centeret
kl. 11-15
Vi har vores egen bod og skal stå sammen med
de andre partier.
Kom og vær med til at fortælle Albertslunds borgere,
at de skal stemme på os til det
kommende folketingsvalg.
Vi skal være synlige i bybilledet. Tag din røde jakke
på eller lån en af os.
Meld dig til Steen Poulsen, hvis du vil stå i boden .
Vi ses

S‐posten
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Mogens har ordet
En vision om en bedre og
mere tryg verden
Det er dog ikke blot af hensyn
til økonomien, at vi godt kunne
trænge til et folketingsvalg.
Igennem de sidste 10 år har
VKO ført en sørgelig udenrigspolitik: Man har konsekvent
brugt kampsoldaten som det
foretrukne værktøj, samtidig
med at man har set det som sin
fornemste rolle at spille andenviolin for en af historiens mest
inkompetente amerikanske
præsidenter.
Det har givet Danmarks internationale ry skrammer, men
det har så sandelig også betydet, at man har forsømt at pleje danske interesser i en stadig
mere globaliseret verden. For
Danmark er ikke blevet bedre
beskyttet mod den internationale terrorisme af VKOs politik
– tværtimod.
Terrortruslen kan bedst mindskes ved at skabe demokratisk
udvikling i de lande, hvor den
militante islamisme har sit udspring. Og i en tid hvor befolkningerne i Mellemøsten og
Nordafrika kræver demokrati
og medbestemmelse, gøres det
bedst ved at bistå dem med at
opbygge retsstater og velfun-

gerende demokratiske institutioner.
Derfor vil Socialdemokraterne
sikre, at Danmark fører en tidssvarende udenrigspolitik. Vi vil
oprette en ny pulje på 1,5 milliarder kroner til at føre en ny
sikkerhedspolitik. Vi vil bruge
puljen til at styrke landenes civilsamfund, demokrati- og rettighedsbevægelser, hjælpe
NGO’er med at opbygge et retsvæsen samt en fri presse. Men
måske vigtigst af alt vil vi hjælpe til med at reformere landenes sikkerhedstjenester og hære, så de tjener befolkningernes
interesser – og ikke omvendt.
Det er et ambitiøst projekt,
men med vores lange tradition
indenfor udviklingsbistanden,
har vi i Danmark gode forudsætninger for at gå forrest i
kampen for demokrati. På den
måde kan vi tage et skridt ud af
en trist udenrigspolitisk æra, og
bringe Danmark tilbage som en
humanistisk stormagt.
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Folkemødet 2011 - en ny
start for folkestyret
I disse dage er politisk interesserede fra hele Danmark samlet på Bornholm for at deltage i
Folkemødet. Folkemødet er det
første af sin slags på dansk
jord, og er efter svensk forbillede et arrangement, der gennem åben og fri debat om samfundets udfordringer, giver nyt
liv til den demokratiske dialog.
Folkemødet er en slags demokratisk festival, der hiver den
politiske diskussion ud fra Christiansborg og de danske redaktioner, og placerer den i et
åbent forum – ude i det fri,
hvor alle er velkomne til at deltage.
Mødet er også en glimrende
anledning til at gøre sig nogle
tanker om, hvordan det egentlig går med det danske demokrati. Bevares, selvom Lars
Løkke trækker tiden ud, så
kommer der nu nok alligevel et
folketingsvalg på et tidspunkt.
Men demokrati er ikke bare
retten til at stemme hvert fjerde år. I Danmark har vi ofte
med stolthed fortalt udlandet
om vores tradition for det samarbejdende folkestyre, der er
kompromissøgende og viser
mindretalshensyn. Men de se-

S‐posten
neste ti år har borgerlig blokpolitik aflyst det samarbejdende folkestyre.
Danske tropper blev sendt i
krig i Irak med det smallest
tænkelige flertal. Finanslov efter finanslov er blevet vedtaget
med smalle flertal, og en historisk omfattende kommunalreform krævede ifølge regeringen heller ikke et bredt samarbejde hen over midten.
Blokpolitik dræber den politiske debat, fordi den overflødiggør den – hvis regeringen i
sidste ende alligevel sikrer sig
sit flertal med Dansk Folkeparti, så spiller de gode argumenter ikke længere en rolle.
Forhåbentlig kan Folkemødet
på Bornholm være med til at
markere et opgør med den tid.
At Folkemødet bliver en begivenhed, der markerer en ny
start for Danmark, hvor de gode argumenter igen får værdi.
Det har vi brug for.

S‐posten
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Bestyrelsen 2011-2012

Majbritt Brander
Formand

Britta Jørgensen
S-post layout

Aage B. Jensen

Claus Heje
Næstformand

Karin Kring Jensen

John Kristensen(sup)

Else Boel
Kasserer

Flemming Jørgensen

Lasse Nielsen (sup)

Steen Poulsen
Sekretær

Gert Nielsen

Nikolaj Carlsen ((sup)
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Vil du hjælpe byen med at rulle?

Til SUSA arrangementet Byen ruller – gang i Albertslund, har vi
brug for frivillige til at hjælpe os. Du kan hjælpe os med at være
tilstede ved et stop, med at tænde for grillen, med at uddele vand
og frugt og meget andet. Hvis du har mod på at give en hånd med
den 28. august 2011 i tidsrummet 11 – 15. Kontakt mig på
ch_dk@hotmail.com, og vi vender tilbage til dig.
Vi håber på en fantastisk dag. På forhånd tak for hjælpen!
For SUSA-gruppen Claus Heje

Medlemsmøde
om det kommende budget
7. september
Tid og sted oplyses i næste nummer af S-posten
Vi du have indsigt i, forståelse for og indflydelse
på næste års kommunale budget,
Så er dette stedet.
Mød op og fortæl borgmesteren, hvordan du synes at pengene skal fordeles i et
fremtidigt Albertslund.
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Der er møde i Børnepolitisk gruppe
men alle interesserede er
velkomne
Torsdag den 17. august kl. 19.00
Herstedøster Skole
Sidste gang talte vi om ”Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund kommune
2010 – 2014” , nu er turen kommet til vore skoler.
Der skal udarbejdes en skolestrategi 2011 – 15.
Hvor skal skolerne i Albertslund bevæge sig hen?
Vi skal tale om inddragelse af både faglige, personlige og sociale kompetencer.
Der er fire overskrifter:
- Evaluering.
- Ungestrategi.
- Indskoling. En stor del af vore unge får ikke en
ungdomsuddannelse.
- Inklusion.
Vi når naturligvis ikke alt dette. Men vi tager fat! Den endelige strategi behandles i
kommunalbestyrelsen i februar 2012 – så vi har tid.
Slutteligt får vi aktuelt fra børneudvalget og taler om indhold og sted for næste møde.
Borgmesteren og udvalgsformand Jens Mikkelsen kommer med oplæg

Venlig hilsen
Steen Poulsen, Rytterhusene 50
tlf. 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
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KALENDER:
August
15.
15.
17.
23.
27.
28.

Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Børnepolitisk gruppe Herstedøster skole kl. 19.00
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
Foreningernes dag, Albertslund centrum 11-15
Byen ruller—cykeltur gennem Albertslund ( se nærmere s. 15)

September
3.
7.
13.
19.
19.
27.

Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
Medlemsmøde om budgettet, tid og sted, se næste nummer af s-posten
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
Miljøpolitisk gruppe
Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06
E-mail: prs@webspeed.dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Miravænget 45, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 25 39 83 23
E-mail:: fj@miljoeogklima.dk
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Tlf.: 40 50 85 07
E-mail:
Steen.Christiansen@albertslund.dk

Teknisk udvalg (F)
Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg
Bymosevej 8

Tlf.: 43 96 64 96
E-mail:
finn.aaberg@markgaarden.dk

Miljø- og planudvalg
Børneudvalg

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

Tlf.: 61 79 05 76
E-mail:
Trustdogan@yahoo.dk

Folkeoplysn.udvalg (F)
Kulturudvalg
Socialudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Tlf.: 43 62 14 79
E-mail:
susanne.lind@ft.dk

Børneudvalg (F),
Økonomiudvalg
Arbm.udvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
Jens.Mikkelsen@albertslund.dk

Børne- ungeudvalg (F)
Tekn. udvalg,
Økonomiudvalg,
Arbm.udvalg
Miljø– og planudvalg

Michelle Baadsgaard
Kratager 1

Tlf.: 43 62 21 68
E-mail:
michelle@fam-baadsgaard.dk

Socialudvalg (F),
Teknisk udvalg
Arbm.udvalg

Nils Jensen
Rytterhusene 25

Tlf.: 43 62 18 49
E-mail:
nilsulla@yahoo.dk

Arbm. udvalg
Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Tlf.: 43 64 94 50
E-mail:
pawjensen950@hotmail.com

Kulturudvalg (F) .
Børneudvalg

Lars Toft Simonsen
Galgebakken Vester 2-20

Tlf.: 31 60 72 15
E-mail:
toftsimonsen@hotmail.com

1. suppleant

Jakob Storm
Robinievej 102

Tlf: 43 42 74 74
E-mail:
jakob@jsn.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk
Folketingsmedlem:
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

Partiforeningens bestyrelse
Formand

Majbritt Brander (f)
Faklens Kvt. 8 A
Tlf.: 42 29 26 20

E-mail:
Majbritt.Brander@skolekom.dk

Næstformand

Claus Heje (f)
Pilehusene 104
Tlf.: 35 36 37 89

E-mail:
Ch_dk@hotmail.com

Kasserer:

Else Boel (f)
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: .52 30 78 09

E-mail:
eboel@stofanet.dk

Sekretær:

Steen Poulsen (f)
Rytterhusene 50
Tlf..: 43 64 65 94

E-mail:
sp@dcl.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf..: 43 42 01 64

E-mail:
Britta.Schneider.Joergensen
@skolekom.dk

Karin Kring Jensen
Præstehusene 56
Tlf.: 53 57 01 90

E-mail:
Karin.Kring@mail.dk

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 25 39 83 23

E-mail:
fj@miljoeogklima.dk

Gert Nielsen
Galgebakken Vester 1 –8A
Tlf.: 43 64 88 52

E-mail:
gn@bl.dk

Aage B. Jensen
Nyvej 69 1. mf.
Tlf.: 43 62 24 74

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

John Kristensen
Hjulets kvt. 7 A
Tlf.: 43 64 28 34

E-mail:
simsen@4nord.dk

Lasse Nielsen
Galgebakken Skrænt 1-1B
Tlf.: 42 77 72 36

E-mail:
Lani_368@hotmail.com

Nikolaj K. Carlsen
Morbærhaven 5-88

E-mail:
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com

Suppleanter:

(label)

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

